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Em 26/08/2022, às 09:30h, rEcUrso volUNtário n.º 19816, aiNf nº 
372020510000446-2, contribuinte MiNEraÇÃo rio do NortE s a, insc. 
Estadual nº. 15063883-3, advogado: afoNso MarciUs vaZ lobato, 
oab/Pa -8.265
Em 26/08/2022, às 09:30h, rEcUrso volUNtário n.º 19818, aiNf nº 
372020510000582-5, contribuinte MiNEraÇÃo rio do NortE s a, insc. 
Estadual nº. 15063883-3, advogado: afoNso MarciUs vaZ lobato, 
oab/Pa -8.265

Protocolo: 842947

.

.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

CONTRATO
.

Inexigibilidade Nº 051/2022
data da inexigibilidade: 04.08.2022
contrato Nº: 112/2022
Prazo: 02 (dois) meses
objeto: o objeto do presente contrato é a transferência de recursos, por 
parte do patrocinador, a título de patrocínio, destinados a veiculação da 
marca do banpará, sob título de Marketing institucional, em diversas pro-
gramações culturais para a realização do Projeto “caMiNHos da arQUE-
OLOGIA NA AMAZÔNIA - CARAJÁS”, considerando o interesse em divulgar, 
fortalecer, agregar, incrementar, gerar reconhecimento e/ou ampliar bene-
fícios ligados à marca, bem como, aos produtos e serviços, em atitude ne-
gocial, visando ao aumento do volume de negócios posto o reconhecimento 
do banco como socialmente responsável na valorização da cultura regional.
valor total: r$-160.000,00 (cento e sessenta mil reais)
data de assinatura do contrato: 04.08.2022
vigência: 04.08.2022 a 03.10.2022
fundamento legal: art. 30, caput da lei nº 13.303/2016 c/c art. 9º, item 
3, §1º, “b” e “c” do rlc/banpará.
contratada: lvs corrEia EvENtos ME
Endereço: Rua Treze, Nº 75, Conjunto Julia Seffer - Bairro: Águas Lindas
cEP: 67020-510 ananindeua/Pa
ordenador responsável:  ruth Pimentel Méllo – diretora Presidente.

Protocolo: 842667

OUTRAS MATÉRIAS
.

Concurso Público 2018
Edital de Convocação nº 186/2022
convocamos a candidata, abaixo relacionada, para comparecer ao baNPa-
rá, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar desta divulgação, para tratar 
de assunto referente à contratação, para o cargo especificado abaixo:
cargo: técnico bancário Nível Médio
POLO III

Nome Colocação Agência Banpará (Local de Apresentação 
de Documentos)

Narciso rodrigUEs da costa 144° av. senador lemos, n° 1153 - centro – santo 
antônio do tauá/Pa

obs.: o não comparecimento do candidato, no prazo acima estabelecido, 
será considerado como desistência.
belém, 23 de agosto de 2022.

Protocolo: 843063

.

.

SECRETARIA DE ESTADO
DE SAÚDE PÚBLICA

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA N° 01085 DE 18 DE AGOSTO DE 2022
a diretora de gestão do trabalho e da Educação na saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela Portaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNsidEraNdo o teor do PaE nº 2022/906124.
rEsolvE:
rEMovEr, a servidora carMEN rosilENE liMa da silva, cargo agENtE 
dE artEs Práticas, matrícula n° 54192333/1, do 1º cENtro rEgioNal dE 
saÚdE - bElÉM para o cENtro dE saÚdE – PEdrEira/atENÇÃo Psicos-
social, em substituição a servidora Maria das graÇas soUsa E silva, 
matrícula nº 727733/1, aposentada conforme o processo 2020/24545.
PUbliQUE-sE, rEgistrE-sE E cUMPra-sE,
dirEtoria dE gEstÃo do trabalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE, EM 18.08.2022.
KEllY dE cássia PEiXoto dE olivEira silvEira
dirEtora dE gEstÃo do trabalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE – sEsPa

Protocolo: 842831

PORTARIA N° 0732 DE 22 DE AGOSTO DE 2022
o secretário de Estado de saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso v da constituição 
Estadual,
E coNsidEraNdo o teor do PaE nº 2022/ 1064246.
r E s o l v E:
dEsigNar, sem ônus para a administração Pública, a servidora flavia 
silva dE soUZa, matrícula nº 57190683/1, para responder pela divisÃo 
dE dirEitos E vaNtagENs, no período de 22.08.2022 a 25.08.2022, em 
substituição a titular aNa cÉlia soUZa rosas, matrícula nº 2009420/1, 
que se encontra de licença saúde.
PUbliQUE-sE, rEgistrE-sE E cUMPra-sE,
gabiNEtE do sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚblica, EM 22.08.2022.
RÔMULO RODOVALHO GOMES
sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚblica.

Protocolo: 843100

ADMISSÃO DE SERVIDOR
.

2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 007/SESPA/2021
Processo: 2022/636489
objeto: o presente instrumento tem por objeto o repasse de valores de in-
vestimento, além dos previstos no contrato de gestão, visando a reforma da 
cobertura cerâmica das paredes externas (fachada) do Hospital Jean bitar,
valor: r$ 1.048.468,82 (um milhão quarenta e oito mil, quatrocentos e 
sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos) em parcela única.
dotação orçamentária: 8877; Elemento de despesa; 445085; fonte: 
0103/0149/0101/0303/0349/0301
data de assinatura: 17/08/2022
contratado: iNstitUto dE dEsENvolviMENto social E HUMaNo- idNsH
End.: rua cônego Jerônimo Pimentel, nº 543- Umarizal belém/Pa
ordenador: ariel dourado sampaio Martins de barros-
secretário adjunto de gestão administrativa.

Protocolo: 842627
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNtrato tEMPorário/14º Pss/sEsPa
ato: (autorizo/PaE nº aUtoriZo - 1094258/2021)
Nome do servidor: JENNY caroliNE olivEira rEgo
cargo do servidor: ENfErMEiro
vigência: 30.05.2022/29.05.2023.
Ordenador: RÔMULO RODOVALHO GOMES

Protocolo: 843065

.

.

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO
.

PORTARIA Nº 231 DE 22 DE AGOSTO de 2022
o secretário adjunto de gestão administrativa /sEsPa, no uso de suas 
atribuições legais, e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal nº 8.666/93;
coNsidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro de 
2013 e os termos da cláusula quarta do tEd 05/2022 processo 2022/428042.
r E s o l v E: dEsigNar os servidores: renata teixeira de carvalho silva, 
Matrícula 3328473-3 e cursino da silva lobato filho, matrícula 57223215-
2 para acompanhar, controlar e fiscalizar a execução do objeto do TED 
05.22 que consiste no destaque orçamentário da secretaria de Estado de 
saúde Pública – sEsPa para a sEcrEtaria dE Estado dE dEsENvolvi-
MENto UrbaNo E obras PÚblicas- sEdoP, objetivando a coNtrata-
ÇÃo dE EMPrEsa Para EXEcUÇÃo da obra dE coNstrUÇÃo da Poli-
clÍNica No MUNicÍPio dE saNtarÉM, a ser realizado pela sEdoP.
data de assinatura: 17 de agosto de 2022.
ordenador: ariEl doUrado saMPaio MartiNs dE barros- secretario 
adjunto de gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 842354

.

.

ERRATA
.

ERRATA AO CHAMAMENTO PÚBLICO
EDITAL DE SELEÇÃO Nº 006/2022, DE 19 DE AGOSTO DE 2022
PROCESSO Nº 2022/204637
tiPo: tEcNica E PrEÇo
o Presidente da coMissÃo EsPEcial dE sElEÇÃo dEstiNada a Pro-
cEssar E JUlgar cHaMaMENtos PÚblicos Para sElEÇÃo dE orga-
NIZAÇÃO SOCIAL EM SAÚDE torna pública a retificação do cronograma do 
Edital de seleção nº 006/2022, referente a contratação de organização 
social em saúde para gestão e operacionalização do Hospital geral de 
ipixuna, tendo a data de abertura de envelope designada para o dia 09 de 
setembro, passando a vigorar da seguinte forma:

CRONOGRAMA PERÍODO
Publicação do Edital de seleção 19/08/2022

Manifestação de interesse em participar do Processo seletivo e agendamento de visita 
técnica 01/09/2022

visita técnica Hospitalar 02 e 03/09/2022
credenciamento e Entrega do envelope 01 (documentos de Habilitação e Proposta finan-

ceira) e 02 (Proposta técnica), a seguir sessão pública de análise do envelope 01. 09/09/2022

Publicação do resultado Provisório 16/09/2022
Prazo para recurso 19 a 23/09/2022
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Publicação do resultado do (s) recurso(s) 27/09/2022
Prazo para recurso hierárquico 28 e 29/09/2022

Publicação do Resultado Definitivo 30/09/2022
Homologação do Processo 04/10/2022

Eugenio Paceli rodrigues frança
Presidente da ccPos

Protocolo: 842790
ERRATA AO CHAMAMENTO PÚBLICO
EDITAL DE SELEÇÃO Nº 007/2022, DE 19 DE AGOSTO DE 2022
PROCESSO Nº 2021/410245
tiPo: tEcNica E PrEÇo
o Presidente da coMissÃo EsPEcial dE sElEÇÃo dEstiNada a Pro-
cEssar E JUlgar cHaMaMENtos PÚblicos Para sElEÇÃo dE orga-
NIZAÇÃO SOCIAL EM SAÚDE torna pública a retificação do cronograma do 
Edital de seleção nº 007/2022, referente a contratação de organização 
social em saúde para gestão e operacionalização do Hospital regional do 
baixo amazonas, localizado no município de santarém, tendo a data de 
abertura de envelope designada para o dia 08 de setembro, passando a 
vigorar da seguinte forma:

CRONOGRAMA PERÍODO
Publicação do Edital de seleção 19/08/2022

Manifestação de interesse em participar do Processo seletivo e agendamento de visita técnica 01/09/2022
visita técnica Hospitalar 02 e 03/09/2022

credenciamento e Entrega do envelope 01 (documentos de Habilitação e Proposta financeira) e 
02 (Proposta técnica), a seguir sessão pública de análise do envelope 01. 08/09/2022

Publicação do resultado Provisório 16/09/2022
Prazo para recurso 19 a 23/09/2022

Publicação do resultado do (s) recurso(s) 27/09/2022
Prazo para recurso hierárquico 28 e 29/09/2022

Publicação do Resultado Definitivo 30/09/2022
Homologação do Processo 04/10/2022

Eugenio Paceli rodrigues frança
Presidente da ccPos

Protocolo: 842791

.

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

15º Termo Aditivo Contrato de Gestão Nº 001/SESPA/2021
Processo: 2022/134557
objeto: o presente instrumento tem por objeto o repasse de valores, a 
titulo de investimento, visando aquisição de Equipamento braquiterapia 
flexitron 10 canais, sistema de planejamento 2D da marca/modelo Varian 
e acelerador linear de elétrons para radioterapia da marca/modelo varian 
destinados ao Hospital regional Público de castanhal.
valor: r$ 9.679.080,00 (nove milhões, seiscentos e setenta e nove mil, e 
oitenta reais) em parcela única
dotação orçamentária: 8877; Elemento de despesa: 445085: fonte: 
0103/0303/0301/0101/0149/0349
data de assinatura: 18/08/2022
contratado: associaÇÃo dE saÚdE, EsPortE, laZEr E cUltUra- 
asElc. cNPJ: 09.055.340/0001-94.
End.: avenida dos Universitários, nº 3035, bairro Jardelândia, castanhal-
Pa cEP: 68.746-360
ordenador: ariel dourado sampaio Martins de barros-
secretário adjunto de gestão administrativa.

Protocolo: 842626

.

.

DISPENSA DE LICITAÇÃO
.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/SESPA/2022
PROCESSO Nº: 2022/661638.
obJEto: aquisição do Medicamento aZatioPriNa 50Mg (coMPriMi-
do) para atender os pacientes da secretaria de Estado de saúde Pública 
do Pará – sEsPa.
coNtrataNtE: sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚblica.
cNPJ N°: 05.054.929/0001-17.
coNtratado: fUNdaÇÃo Para o rEMÉdio PoPUlar - fUrP
cNPJ Nº: 43.640.754/0001-19.
fUNdaMENtaÇÃo lEgal: lEi fEdEral Nº 8.666/93, art. 24, iNciso viii.
valor: r$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais).
dotaÇÃo orÇaMENtária: 8288.
ElEMENto dE dEsPEsa: 3390-30.
foNtE: 0103001381.
belém (Pá), 19 de agosto de 2022.
RÔMULo rodovalHo goMEs
sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚblica
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2022.
Nesta data, ratifico o termo de dispensa de licitação nº 031/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
belém (Pá), 19 de agosto de 2022.
roMUlo rodovalHo goMEs
sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚblica

Protocolo: 842805

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO
.

3° TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 03/2021
data dE assiNatUra: 19/08/2022
vigÊNcia: 23/08/2022 a 22/08/2023
JUstificativa: decorre da permissibilidade prevista na cláusula décima 
do convênio n° 03/2021, bem como no decreto Estadual nº 733, a lei 
federal nº 8.666, a lei nº 8.958/94, o decreto 7.423/10, e o decreto 
8.241/14, nas resoluções da UfoPa.
obJEto: Prorrogação de vigência por 12 (doze) meses.
PartÍciPEs: 
Beneficiário ente Público: Universidade Federal do Oeste do Pará-UFOPA e 
fundação de integração amazônica-fiaM
concedente: secretaria de Estado de saúde Pública- sEsPa
ordenador: rômulo rodovalho gomes – secretário de Estado de saúde 
Pública/sEsPa

Protocolo: 842669

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

TERMO DE RESCISÃO AO CONVÊNIO N° 02/2021
Processo: 2021/128412
objeto: rescisão do convênio n° 02/2021, celebrado entre a sEsPa e a 
Prefeitura Municipal de Marabá, tendo por objeto a “Manutenção e implan-
tação de leitos para atendimento de pacientes acometidos por covid-19 no 
Hospital Municipal de Marabá”.
Justificativa e Fundamentação Legal: Cláusula Nona do referido instrumen-
to, e no art.22, do decreto Estadual nº 733/2013, é decorrente da redução 
considerável no número de casos de infectados e óbitos e na ocupação dos 
leitos para covid-19 no Hospital Municipal de Marabá, conforme exposto 
pela Prefeitura Municipal de Marabá, através do ofício nº 1200/2022/con-
vênios/gabinete/sMs.
data de assinatura: 19/08/2022
concedente: secretaria de Estado de saúde Pública- sEsPa
convenente: Prefeitura Municipal de Marabá
ordenador: rômulo rodovalho gomes – secretário de Estado de saúde Pública

Protocolo: 842670
NOTIFICAÇÃO/SESPA Nº 029/22
a secretaria de Estado de saúde Pública, por intermédio da comissão 
Permanente de Processo administrativo de inexecução contratual, 
designada pela Portaria Nº 707, de 02/08/2022, publicada no d.o.E. 
nº 35.066, de 03/08/2022, Notifica a empresa Exata distribuidora 
Hospitalar ltda., cNPJ nº 05.008240/0001-56, da instauração do Processo 
administrativo nº 2019/570206, disposto na Portaria Nº 721, de 
08/08/2022, DOE nº 35.073, de 09/08/2022, em que a mesma figura, 
em tese, como denunciada, conforme os fatos descritos nos autos do 
Processo supracitado, em razão do não atendimento da arP nº 010/2019, 
oriunda do Pregão Eletrônico nº 140/2018, na forma do art. 105 da lei 
nº 8.972/2020 e no art. 87 da lei nº 8.666/93, a qual se comprovado 
acarretará a aplicação de penalidade correspondente.
observado o direito constitucional quanto ao contraditório e ampla defesa, 
insculpidos no art. 5º, inciso lv da cf/88 e art. 104 da lei nº 8.972/2020, 
ficando nessa condição NOTIFICADA podendo acompanhar o presente pro-
cesso apuratório ou fazer-se assistir, facultativamente, por Procurador le-
galmente constituído.
Esta comissão encontra-se instalada na tv. lomas valentinas, n° 2190 – 
Marco – belém – Pará, cEP: 66093-677, fone (091) 4006-4278.
belém, 22 de agosto de 2022.
Marcilene almeida
Presidente cPaic, em exercício

Protocolo: 843198

.

.

ESCOLA TÉCNICA DO SUS

.

.

.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
ESCOLA TÉCNICA DO SUS DO PARÁ “DR. MANUEL AYRES”

EDITAL DE ABERTURA Nº 025/2022 DE 22 DE AGOSTO DE 2022 
INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE QUALIFICAÇÃO HUMANIZAREDE-
ABSUS-PA
a diretora, Elizeth do socorro da silva braga, da Escola técnica do sis-
tema Único de saúde do Pará “dr. Manuel ayres” - EtsUs/Pa, diretoria 
vinculada à secretaria de Estado de saúde Pública - sEsPa, no uso de suas 
atribuições legais, torna público as inscrições para o Curso de Qualificação 
HUMaNiZarEdEabsUs-Pa.
1- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O presente Edital tem por objeto a realização do Curso de Qualificação 
HUMaNiZarEdEabsUs-Pa, para trabalhadores da atenção básica do sis-
tema Único de saúde - sUs, o qual será destinado, prioritariamente para a 
região do tocantins do Estado do Pará, município de cametá.


